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Z  A  S  T  U  P  I  T  E  L  S  T  V  O    M  Ě  S  T  A    B  Í  L  I  N  Y  
 
 

Usnesení z 6. zasedání v roce 2013, 
které se uskutečnilo 5. září 2013 

 
 
Splněné usnesení č.: 91 

______________________________________ 
  

Z A S T U P I T E L S T V O   M Ě S T A 
 
 

I. revokuje 
 
155  
Usnesení zastupitelstva města č. 127 z 20.06.2013, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy 
o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem a Městskými 
technickými službami Bílina jako nabyvatelem. Předmětem smlouvy byl převod majetku 
v celkové hodnotě 68.444.473,34 Kč. 
 
 

II. schvaluje 
 

156  
Rozpočtovou změnu č. 24/2013 – uzavření smlouvy mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Bílina jako příjemcem, ve výši 
200.000 Kč na generální opravu varhan kostela sv. Petra a Pavla v Bílině, a to z přebytku 
hospodaření města. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 
157  
Rozpočtovou změnu č. 90/2013 – přijetí finanční dotace ve výši 92.000 Kč na zajištění 
výkonu pěstounské péče pro rok 2013. 

 
158  
Rozpočtovou změnu č. 91/2013 – přijetí finanční dotace ve výši 187.000 Kč na program 
Podpory terénní práce pro rok 2013. 

 
159  
Rozpočtovou změnu č. 96/2013 – přijetí neinvestičního finančního daru v celkové výši 
655.000 Kč a uzavření smluv o poskytnutí peněžitého daru mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a Severočeskými doly, a. s., jako dárcem, na akce: 
a) výměna zábradlí v ul. Důlní č. p. 399 v celkové výši 230.000 Kč, 
b) oprava základního vybavení infrastruktury autokempu v celkové výši 150.000 Kč, 
c) vybavení společenské místnosti Klubu důchodců I., Aléská 265 v celkové výši 25.000 Kč, 
d) ZŠ Aléská – rekonstrukce dlažby v přízemí v celkové výši 250.000 Kč.  
Podpisem smluv pověřuje starostu města.  

 
160  
Rozpočtovou změnu č. 100/2013 – přijetí státní dotace na meliorační činnost ve výši 
2.000 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín. 
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161  
Rozpočtovou změnu č. 101/2013 – přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši 
15.894 Kč, pro Lesy ČR, s. p., Velemín. 

 
162  
Rozpočtovou změnu č. 113/2013 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
příjemcem a společností ČEZ, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je přijetí finančního daru 
ve výši 150.000 Kč na instalaci nových laviček podél řeky Bíliny. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města. 

 
163  
Rozpočtovou změnu č. 114/2013 – uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 
příjemcem a společností ČEZ Teplárenská, a. s., Říčany, jako dárcem, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru ve výši 80.000 Kč na financování hudební skupiny Turbo v rámci 
akce Hornický den pro KC Kaskáda. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   

 
164  
Rozpočtovou změnu č. 115/2013 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu a navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic na projekt „Snížení energetické 
náročnosti nemocnice s poliklinikou Bílina“, a to v celkové výši 5.440.000 Kč. 

 
165  
Rozpočtovou změnu č. 118/2013 – přijetí dotace z podprogramu Regenerace panelových 
sídlišť pro rok 2013 Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Regenerace panelového 
sídliště – Bílina, PS IV. etapa“ identifikační č. akce 117D512003460, ve výši 3.935.000 Kč. 
 
166  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností LORKOS, 
s. r. o., se sídlem Bílina, Sídliště u Nového nádraží 685/8, jako kupujícím, kdy předmětem 
smlouvy je prodej domu č. p. 462 v ulici Teplická a pozemkové parcely č. 1191 (zastavěná 
plocha) o výměře 559 m2 v k. ú. Bílina za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku, 
která činí 1.500.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 

 
167  
Uzavření smlouvy č. 125/12/4120 o bezúplatném převodu pozemků p. č. 766/1 a p. p. č. 
2087/9 k. ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2–Nové 
město jako převodcem a městem Bílinou jako nabyvatelem.  Zároveň souhlasí s podmínkami 
v této smlouvě uvedenými. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.   

 
168  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností RWE GasNet, 
s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je 
prodej pozemku p. č. 1683/2  o výměře 195 m2 k. ú. Bílina, za kupní cenu dle znaleckého 
posudku, která činí 52.240 Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 

 
169  
Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a manželi Lubomírem a Romanou 
Chmelařovými, jejímž předmětem je dle geometrického plánu č. 2603-34/2012 směna 
pozemků parcely č. 2432/21 o výměře 37 m2 za p. č. 2372/296 o výměře 2 m2 a p. č. 
2372/297 o výměře 3 m2 vše v k. ú. Bílina. Ceny pozemků činí dle znaleckého posudku 
85 Kč/m2. Manželé Chmelařovi uhradí městu Bílina rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, 
který činí 2.720 Kč a náklady spojené se směnou. Podpisem směnné smlouvy pověřuje 
starostu města. 
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170  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Karlem Machem 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků p. č. 2372/279  o výměře 17 m2, 
p. p. č. 2372/280 o výměře 22 m2 a p. p. č. 2372/235 o výměře 28 m2 k. ú. Bílina, za kupní 
cenu 85 Kč/m2, tj. 5.695 Kč s tím, že pan Mach uhradí i podíl na úhradě za geometrický plán 
ve výši 3.720 Kč a náklady spojené s prodejem. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu 
města. 

 
171  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a Českou republikou – 
Úřadem práce ČR, Praha 2, jejímž předmětem je prodej souboru movitého majetku – 
vybavení kanceláří, za cenu dle znaleckého posudku, která činí 71.660 Kč. Podpisem kupní 
smlouvy pověřuje starostu města. 

 
172  
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Radimem Bartošem 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej nepotřebného movitého majetku – osobního 
automobilu Škoda Superb 2.0 za prodejní cenu 175.000 Kč. Podpisem kupní smlouvy 
pověřuje starostu města. 

 
173  
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách provozování lékařské pohotovostní služby 
mezi městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, spol. s r. o., Bílina, kdy předmětem 
dodatku je navýšení odměn pro zdravotnický personál dle návrhu předloženého 
MUDr. Jaroslavem Čermákem, a to s platností od 01.09.2013 do 31.12.2013. Podpisem 
dodatku pověřuje starostu města. 

 
174  
Společenskou smlouvu společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, dle 
předloženého návrhu. 

 
175  
Uvolnění částky ve výši 267.170 Kč z Programu podpory sportu ve městě Bílina – Grant na 
činnost pro organizaci SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA a zároveň schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA jako příjemcem, ve výši 267.170 Kč na 
činnost pro rok 2013. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 

 
176  
Záměr prodeje movitého majetku – mostové váhy s vážním domkem, za cenu dle obálkové 
metody s tím, že vyvolávací cena je stanovena dle zůstatkové hodnoty majetku, tedy na 
částku 28.458 Kč.  

 
177  
Záměr prodeje souboru movitého majetku – vybavení Hotelu U Lva, za celkovou prodejní 
cenu 15.347,89 Kč. 

 
178  
Neúčtovat zbylý poplatek z prodlení za opožděně uhrazené dlužné nájemné panu Jaroslavu 
Valešovi. 

 
179  
Neúčtovat poplatek z prodlení za opožděně uhrazené dlužné nájemné slečně Markétě 
Motejlové. 
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180  
Realizaci projektu s názvem „Revitalizace veřejné zeleně na základních školách v Bílině“. 

 
181  
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 12.06.2013 do 14.08.2013. 

 
 

III. zamítá 
 
182  

Žádost pana Jana Šámala o prodej objektu v bývalém areálu ZŠ Teplická – pavilon jídelny 
s kuchyní a administrativou postavené na p. p. č. 1683/104 včetně pozemkové parcely 
č.1683/104 (zastavěná plocha) o výměře 501 m2 vše v k. ú. Bílina. Zároveň souhlasí 
s opětovným zveřejněním nemovitostí k prodeji. 
 
183  
Žádost společnosti Lechomar, s. r. o., Praha 9, o povolení provozu výherních hracích 
automatů v Herně Dragon, v ul. Seifertova v Bílině.  
 
184  
Žádost pana Romana Kendíka, v právním zastoupení JUDr. Lucií Kýčkovou, o udělení 
výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 o regulaci provozování sázkových her, loterií 
a jiných podobných her pro provozovnu „BAR ALEX“ ve Wolkerově ulici.  
 
 

IV. vydává 
 
185  

Obecně závaznou vyhlášku města č. 08/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních 
pozemků města Bíliny.  
 
 

V. bere na vědomí 
 

186  
Dotazy člena zastupitelstva města Bc. Aleše Tallowitze, Ing. Petra Rosenkranze a pana 
Pavla Prchala s tím, že na jednotlivé dotazy byla podána písemná odpověď. 
 
187  

Dotaz člena zastupitelstva města, Bc. Aleše Tallowitze, ohledně obnovy a přenesené správy 
veřejného osvětlení ve městě Bílina, včetně odpovědi vedoucího odboru nemovitostí 
a investic. 
 
188  

Splnění usnesení zastupitelstva města č. 91 z 20. června 2013, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo pověřit vedoucí finančního odboru zpracováním přehledu 
o rozpočtech KC Kaskáda za posledních pět let.  
 
189  

Vyúčtování hospodaření města, jeho zařízení a řízených organizací za I. pololetí roku 2013. 
 
190  

Harmonogram zpracování a projednávání návrhu rozpočtu na rok 2014, předložený vedoucí 
finančního odboru. 
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VI. nezaujalo stanovisko 
 
191  

K uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako převodcem 
a Městskými technickými službami Bílina jako nabyvatelem. Předmětem smlouvy by byl 
převod majetku v celkové hodnotě 66.518.454,40 Kč.  
 
192  
K nabídce společnosti WAMB, v. o. s., na zpětvzetí nepotřebného majetku – část vybavení 
Hotelu U Lva, v celkové pořizovací ceně 324.400 Kč. 
 
193  

K návrhu rozpočtových pravidel města Bíliny stanovující jednotný postup pro provádění 
rozpočtových změn v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. 
 
 

VII. stahuje z programu 
 

194  

Materiál č. 428 – bezúplatný převod majetku – dětského hřiště Městským technickým 
službám Bílina. 

 
195  

Materiál č. 526 – změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské technické služby 
Bílina. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
  

Zdeněk Rendl sen. v. r.     
 
 
 
 
Ing. Jindřich Brunclík v. r.      
 

 
 
 
 
 
 
 

Josef Horáček v. r. 
starosta města 

Mgr. Zdeněk Rendl v. r. 
místostarosta města 

 


